املسيحي
اإلسالمي-
"جتمع الصداقة اللّبناينّ للحوار
مداخلة الربوفسور سليم د ّكاش
اليسوعي ،رئيس ّ
ّ
ّ
ّ
(تصا حُل)" ،ورئيس جامعة الق ّديس يوسف يف بريوت ،حول موضوع "من التاريخ إىل ...الذاكرة –
وتوجهات تربويّة للغد" ،يوم األربعاء الواقع فيه  27آذار (مارس) ،2019
إشكاليّة اترخييّة لبنانيّة ّ

يف مسرح فرانسوا ابسيل ،يف َح َرم االبتكار والرايضة.

أرحب بكم أمجل الرتحيب يف داركم ،دار اجلامعة اليسوعيّة ،بدعوة من مجعيّة "تصاحل"،
بداية إمسحوا يل أن ّ

أرحب بكم جمموعة من األساتذة
وهي اليت تُعىن بشأن تعزيز العالقة ّ
احلق بني اإلسالم واملسيحيّة ،وابلتايل ّ

واملف ّكرين إذ إ ّن العلم جيمعنا والتفكري هو مساران .ومبا أ ّن هذا النوع من اللّقاءات الفكريّة يتطلّب اإلعداد

حضروا هلذه الندوة بكثري من
أوجه الشكر إىل جمموعة انشطي "تصاحل" الذين ّ
والتنظيم ،فال ب ّد يل أن ّ
التأّن واالنتباه.
ّ
موضوعا ال كغريه من
إ ّن عنوان هذه الندوة – ورشة العمل هذه من الذاكرة إىل ...التاريخ ،يتناول
ً
يطال املاضي أبحداثه ومنتوجاته وعالقات الناس ببعضهم البعض وأخبار اجلماعات القبليّة
املواضيع ،إذ إنّه ُ
بكل أشكالـها .وكذلك فإ ّن هذه الندوة
والعمرانيّة واملذهبيّة والدينيّة ورواايت احلروب والسياسة والبطوالت ّ

هتتم بكيفيّة أتثري أخبار املاضي على احلاضر وكذلك بطريقة تدوين التاريخ لـنا لألجيال احلاضرة والالحقة
ُّ

األخوة
عيشا ًّ
ليكون كتاب التاريخ عنصر تقوية لإلرادة يف سعيها للعيش مع اآلخر ً
حرا كرميًا على قاعدة ّ
املتخصصة هلذا املدخل أتوقّف عند النقاط التالية:
وإّن يف هذه العُجالة والدقائق
واملواطنة املشرتكةّ .
ّ
األول يقول "من الذاكرة
األوىل ،عندما وضعت اللّجنة العلميّة عنوان هذه الورشة ،برز يف املوضوع رأاينّ :

يبر طرحهما .حنن نعرف أ ّن التاريخ
إىل التاريخ" والثاّن "من التاريخ إىل الذاكرة" .فالواقع أ ّن الرأيني هلما ما ّ
مبعىن األحداث التارخييّة كان ُيفظ يف الصدور أي يف الذاكرة عندما مل يكن هنالك ال قلم وال أوراق.
وابلتايل جاء التاريخ وُكتب التاريخ إنطالقًا مّا ُُحل يف الصدور واألذهان والذاكرة .فالتاريخ هو األحداث

ستنادا إىل معطيات
خزنته و ّأولته الذاكرة إ ً
األول ،إالّ أنّنا ال نعرفه إالّ بعد أن تكون قد ّ
والوقائع وهذه أتيت يف ّ

أي أ ّن الذاكرة تعيد إنتاج أحداث التاريخ وكتابتها يف إطار ثقافة دينيّة
نقول ابجململ إ ّّنا إيديولوجيّةّ .
وإجتماعيّة وسياسيّة معيّنة حبيث أييت التاريخ يف صيغة جديدة تتالءم وحاجات ومصاحل الناس .ولدينا يف

هذا اجملال منوذج نستم ّده من الثقافة واللّغة األملانيّة حبسب الفيلسوف هيغل من القرن التاسع عشر عندما

قال  ":إ ّن كلمة اتريخ إّمنا تدل على األحداث التارخييّة  ،Historieوهناك اتريخ آخر حفظته الذاكرة
أيضا إالّ أنّه
وأعادت كتابته روح الشعب واجلماعة ويُد ُّل على ذلك بكلمة  Geschichteومعناها التاريخ ً

التاريخ املؤول .فعلى سبيل املثال ،اإلمباطور انبوليون ،وانطالقًا من أفعاله احلربيّة ،هو بطل وعظيم من
العظماء يف منظور فئة معيّنة ،وجمرم حقري وس ّفاك دماء ابلنسبة إىل شعب آخر.
الثانية ،مشكلتنا اليوم يف كتابة التاريخ ،وحىت يف األحداث املعاصرة ،تكمن يف أ ّن التاريخ ،كما تصوغه

الذاكرة جملموعة معيّنة ،هو الذي يفرض نفسه كقراءة أحاديّة .وتتع ّقد األمور عندما تصبح هذه القراءة
قراءة مق ّدسة تروي األحداث كرموز مق ّدسة ،لـها وقعها ال على املاضي فقط ،بل على احلاضر وعلى
ٍ
متدادا
معا .ال بل أ ّن هذه القراءة املق ّدسة األحاديّة جتد يف أحداث اليوم والزمن الراهن إ ً
املستقبل يف آن ً
أمرا بشرًّاي تعيد إنتاجه الذاكرة اليوم
للماضي بوصفه ً
مرجعا رمزًّاي .فلم تعد األحداث اليت يصنعها البشر ً
بشكل مكتوب وتضفي عليه املعىن املستند إىل احلاضر بل أصبحت هلا اهلالة القدسيّة وحىت ولو كانت

كل
الدين أو
املذهب .فكيف اخلروج من هذه احلال اليت ّ
تقوي العصبيّات من ّ
بعيدة ّ
ّ
كل البعد عن املدى ّ
خصوصا عن اآلخر املختلف؟ كيف نستطيع إعادة إنتاج التاريخ
املشوهة
ً
األنواع ،وتثبّت النمطيّة و ُ
الصور ّ
معني أو
القابع يف الذاكرة وهي ذاكرة حيّة
خصوصا وأنّه يف الكثري من األحيان توقّف التاريخ عند حدث ّ
ً

كل أمر يؤول يف ضوء ذلك املاضي؟
حقبة حم ّددة من املاضي ّ
فتجمد املعىن وأصبح ّ

اخلاصة بـها
ّأما الثالثة ،فهي قدرة الذاكرة أو ابألحرى نزعة الذاكرة ،ذاكرة اجلماعة ،إىل أتليه البطوالت ّ
كل ما هو مشرتك وحسن بني اجلماعات والشعوب وكذلك ما له عالقة ابملساحة
وابلتايل نسيان أو إمهال ّ
2

شك أ ّن دور الزجيات املختلطة يف لبنان كان لـها الدور الواسع يف كسر القالب
العامة والثقافة املختلطة .ال ّ
ّ
حىت بني املذاهب املنضوية حتت لواء دين و ٍ
احد وإبراز القيمة املضافة اليت ش ّكلها ويش ّكلها حىت اليوم
أخريا ،تُطرح األسئلة ،بعد
الزواج املختلط حىت ولو أ ّن النزعة اليوم هي الزجية من املذهب نفسه .و ً
أيضا و ً

تنم عن حالة كتابة التاريخ والعالقة بني التاريخ والذاكرة وكيف أصبح إنتاج التاريخ من
هذا الوصف وهي ّ
فاقي ،وكيف أصبح هذا
طرف الذاكرة بدل أن يكون إنتاجه من "روح الشعب" على املستوى
ّ
الشمويل اإلتّ ّ

وإنتاجا
كفاحا
ً
خطرا عليه وعلى استمراريّته ،بدل أن يكون فضالً و ً
اإلنتاج عبئًا على التاريخ نفسه ال بل ً
إّن من جهيت ،وهذا ليس إالّ ر ًأاي
الفردي أو
واقعيًّا وراهنًا ملعىن احلياة أكان ذلك على املستوى
اجلماعي؟ ّ
ّ
ّ
خاصا ،ال ب ّد من إنتاج ثقافة متج ّددة اليوم عب قراءة اترخييّة جديدة تقوم على إعطاء الوثيقة التارخييّة
ًّ

أفضليّة على التأويل والشرح والتعليل والتضخيم .األفضليّة للوثيقة وللواثئق مع القليل من الشرح والعديد
من األسئلة املرافقة ليكون لألستاذ وللتلميذ وللطالب الرأي الناقد اآليت من الفكر الثاقب .وتكون الواثئق

العام واجلزء األخري يغلّب فيها املشرتك واملتّصل
دل على حالة معيّنة يغلب فيها
جزء منها ي ّ
اخلاص على ّ
ّ

ومتعصب.
خاص
ّ
على ما هو ّ

عززه كذلك وجود الدولة احلاضنة للجميع اليت تستفيد من هذا
يتعزز وي ّ
ثقايف ال ب ّد أن ّ
إنّه يف النهاية خيار ّ
النوع من الثقافة فتستطيع أن تضطلع بدورها احلاضن للذاكرة املشرتكة وللتاريخ.

نسي رينه شار (" :)René Char 1907-1988لقد ورثنا يف أورواب ما ورثناه
يقول األديب والشاعر الفر ّ

حتررت من املاضي إذ أعادت كتابة اترخيها يف ضوء احلاضر
من الرتاث من دون وصيّة" أي أ ّن أورواب ّ
وحت ّدايته وما زالت يف هذا النهجّ .أما حنن ،يف هذه البالد ومن هذه املنطقة ،فلقد ورثنا ما ورثناه مع وصيّة
نؤول الوصيّة فنكتب
ال بل مع ألف وصيّة ووصيّة ،فال ب ّد لنا أن نتعاطى مع األمر ابحلكمة والرويّة علّنا ّ

معا اترخينا اجلديد.
ً

3

